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ВСТУП 
Навчальна дисципліна _Науково-дослідницька практика_є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем  «магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 
040103 «Геологія», спеціальності - 6.04010303  «Геофізика». 

Дана дисципліна спеціальна за спеціальністю «Геофізика». Викладається 
у 1 семестрі 1 курсу  магістратури  в обсязі – 60 год. 2 

Дана дисципліна  за вибором  за спеціальністю (спеціалізацією) Блок 
«Геофізика». 

Викладається у І–му семестрі на другому курсі магістратури в обсязі – 60 
год (60 годин – самостійна робота), (2.0 кредита ECTS3). Завершується 
дисципліна підсумковим контролем. 
 
Структура дисципліни  

Науково-дослідний практикум є спец. курсом для підготовки фахівців за 
ОКР “магістр геофізики”, що викладається на 1 курсі (маг) у І-му семестрі в 
обсязі 60 годин– самостійна робота). Закінчується заліком. За умови успішного 
опанування дисципліни студенту присвоюється 2 кредити  ЕСТS. 

Дана програма орієнтована на підготовку студентів, що навчаються за 
спеціалізацією  “геофізика”. 

Мета  дисципліни – глибоке оволодіння студентами навиками 
самостійних наукових досліджень на сучасному рівні досягнень світової 
геофізики, загальних фундаментальних знань про сучасні методи аналізу 
геолого-геофізичної інформації при пошуках та розвідці корисних копалин та 
дослідження характеристик геологічного розрізу, визначення ключових питань 
щодо просторових геолого-геофізичних моделей. 

Завдання – оволодіння сучасною методологією і методами наукових 
досліджень. Вони включають постановку і розв’язок теоретичних і прикладних 
задач геофізики, побудови геолого-геофізичних моделей, вирішення обернених 
задач геофізики та визначення основних ключових етапів вирішення 
поставлених задач. 

Предмет науково-дослідницької практики є розв’язок прямих і обернених 
задач геофізики з метою вирішення фундаментальних і прикладних науково-
дослідних задач та застосування нових інформаційних технологій та методів 
комп’ютерної обробки при інтерпретації даних геофізичних досліджень. 

 
 
 

                                                 
2 
3 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



Вимоги до знань та вмінь. 
Після опанування навчальної дисципліни  студенти повинні не лише знати, 

але і володіти: 
1) сучасними методами геофізичних досліджень при вирішенні 

фундаментальних і прикладних задач.  
2) одержати практичні навички і досвід, які забезпечать в подальшій 

діяльності: 
- вміння ставити і вирішувати  теоретичні і прикладні задачі геофізики; 
- вміння застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення 
геофізичних  задач; 
- вміння шляхом узагальнення і аналізу одержаних результатів формулювати 
нові знання і оцінювати їх прикладне значення. 
3) освоїти поняття побудови геолого-геофізичної моделі досліджуваного 

геологічного розрізу. 
Студент повинен мати глибокі знання з: 

• основні геофізичні моделі, що застосовуються при дослідженні  
геологічного середовища на різних структурних рівнях; 

• методи розв’язку прямих і зворотних задач геофізики; 
• засоби сучасної комп’ютерної обробки та інтерпретації даних геофізики;. 
• основні тенденції розвитку  геофізичних методів;  
• Побудову комплексних геолого-геофізичні моделі досліджуваних 

геологічних об’єктів; 
• Методи аналізу отриманих геолого-геофізичних результатів та їх 

інтерпретації 
 
Студент повинен вміти: 

• Ставити і вирішувати теоретичні і прикладні задачі геолого-геофізичних 
досліджень геологічного середовища; 

• визначати ефективні геофізичні дослідження  геологічного середовища на 
різних структурних рівнях досліджень; 

• ставити і розв’язувати задачі інверсії геофізичних параметрів; 
• проводити комплексну  інтерпретацію  одержаних результатів; 
• застосовувати чисельні методи при вирішенні  прикладних задач. 
• Застосовувати методи інверсії при вирішенні задач пошуків і розвідки 

родовищ вуглеводнів; 
• Застосовувати детерміністичні методи та методи геостатистики під час 

побудови моделей розподілу петрофізичних властивостей геологічного 
розрізу. 
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. 

Спеціальна навчальна дисципліна “Науково-дослідницька практика” є 



складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня “магістр” за напрямком “Геофізика”. Для студентів спеціальності 
“Геофізика” ця дисципліна є спецпредметом, який поглиблює і розширює базові 
знання з нормативних курсів, «Сейсмометрія», «Гравіметрія», «Електрометрія», 
«Магнітометрія» і являється  їх  логічним продовженням. 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами. Науково-дослідницька практика тісно 
пов'язаний з такими дисциплінами як «Сейсмометрія».  

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Здійснюється підсумковий контроль згідно набраних балів. Студент має підготувати звіт по 

науково-дослідницькій практиці у якому викласти результати виконаних досліджень впродовж 
практики. 

 
При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 

 
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
  Шкала відповідності (за умови заліку) 

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 



Система контролю знань. Науково-дослідницька практика оцінюється за 
підсумковим контролем.  

Якщо за результатами підсумкового контролю студент отримав 
кількість балів, яка є меншою за 36 («незадовільно» за шкалою відповідності), 
то студент вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом з дисципліни “Науково-дослідницька 
практика”. 

Підсумковий контроль проводиться після першого семестру згідно 
навчального плану. Максимальна кількість балів, що може набрати студент – 
100. 
 При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75-84 – «добре»; 
85-89 – «добре» («дуже добре»); 
90-100 – відмінно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
ПРАКТИКИ 

 

Кількість  годин 
№ Назва етапу науково-дослідницької практики 

Самостійна робота 
1. Збір матеріалів для виконання науково-дослідницької роботи 10 

2. 
Ознайомлення із сучасними методиками та технологіями 
аналізу, обробки-інтерпретації геолого-геофізичної інформації 

20 

3. Розв’язок прямих та обернених задач геофізики 20 
4.  Опрацювання отриманих даних та їх критичний аналіз 10 
 Підсумковий контроль  
 Разом  60 
Загальний обсяг – 60 год., в тому числі: 
Самостійна робота – 60 год. 
 

 

 
 
 



Етапи науково-дослідницької практики 

 

Етап 1. Збір матеріалів для виконання науково-дослідницької роботи 

Завдання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд із проблематики 

геофізичних досліджень. 

2. Зберіть та систематизуйте матеріали після проходження навчально-

виробничих практик. 

 

Етап 2. Ознайомлення із сучасними методиками та технологіями аналізу, 

обробки-інтерпретації геолого-геофізичної інформації. 

Завдання для самостійної роботи (20 год.) 

1. Опрацюйте інтернет-джерела та бібліотечний фонд та знайдіть 

матеріали із сучасними технологіями та методиками проведення геофізичних 

досліджень. 

2. Ознайомтесь із програмним забезпеченням, що застосовується для 

обробки-інтерпретації геолого-геофізичної інформації. 

 

Етап 3. Розв’язок прямих та обернених задач геофізики 

Завдання для самостійної роботи (20 год.) 

1. На основі геолого-геофізичних даних виконайте прикладну задачу 

розв’язку прямої задачі геофізики.   

2. На основі геолого-геофізичних даних виконайте прикладну задачу 

розв’язку оберненої задачі геофізики.   

 

Етап 4. Опрацювання отриманих даних та їх критичний аналіз 

Завдання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Опрацюйте отримані дані, побудуйте: 

діаграми/графіки/розрізи/моделі досліджуваного геологічного об’єкту. 

2. Виконайте критичний аналіз отриманих розрахунків 

3. Підготуйте звіт по проведеним дослідженням. 

 



Контрольні запитання  

1. Які дослідники в Україні та закордоном займаються проблематикою 

досліджень, що пов’язані з вашим напрямком досліджень? 

2. Які сучасні методи та технології геофізичних досліджень були 

використані під час проходження науково-дослідницької практики? 

3. Яке сучасне програмне забезпечення використовується для вирішення 

задач пов’язаних з Вашим дослідженням? 

4. Які основні геологічні фактори впливають на зміну геофізичних 

параметрів у породах (питання відповідно до геолого-геофізичних 

даних на яких проводить дослідження студент). 

5. Який геологічний результат отриманий під час проходження науково-

дослідницької практики? 
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